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TDC A/S 
Juridisk Afdeling 
Nørregade 21 
0900 København C   

Afgørelse vedrørende standardtilbud af 18. februar 2006 om udveksling af 
trafik mellem udbydere af telenet og teletjenester på engrosmarkedet for 
fastnetterminering (Marked 9) for så vidt angår spørgsmålet om TDC alene

 

kan gives mulighed for ensidigt at ændre i regulatorisk fastsatte priser samt 
i tekniske specifikationer, hvor ændringen er uden betydning for den rette 
funktion og virkemåde af de aftalte produkter   

Teleklagenævnet har i afgørelse af 4. marts 2008 i klage over IT- og Telestyrel-
sens afgørelse af 7. august 2007 vedrørende TDC s standardtilbud på engrosmar-
kedet for fastnetterminering (marked 9)1 hjemvist IT- og Telestyrelsens afgørelse 
af 7. august 2007, for så vidt angår spørgsmålet om TDC alene kan gives mulig-
hed for ensidigt at ændre i regulatorisk fastsatte priser samt i tekniske specifikati-
oner, hvor ændringen er uden betydning for den rette funktion og virkemåde af de 
aftalte produkter.  

Teleklagenævnet hjemviste IT- og Telestyrelsens afgørelse af 7. august 2007 med 
den begrundelse, at markedsafgørelsen på marked 9 af 18. januar 2006 over for 
TDC på engrosmarkedet for fastnetterminering, s. 30, anfører følgende:  

Aftaler om samtrafik vil naturligt indeholde visse typer vilkår og 
priser, som den forpligtede udbyder vil have behov for at kunne 
ændre, uden at den indgåede aftale nødvendigvis kan forlanges 
genforhandlet. Det vil typisk dreje sig om ændringer i regulatorisk 
fastsatte priser samt ændringer af tekniske specifikationer, hvor 
ændringen er uden betydning for den rette funktion og virkemåde 
af de aftalte produkter .   

Teleklagenævnet finder ikke, at IT- og Telestyrelsens fortolkning er i overens-
stemmelse med markedsafgørelsen på marked 9.   

Det fremgår videre af Teleklagenævnets afgørelse, at klagenævnet fandt, at for-
muleringen af standardtilbudets pkt. 31 med nogle nærmere angivne præciserin-
ger var tilstrækkeligt specificeret i forhold til det specifikationskrav, som TDC er 
blevet pålagt ved markedsafgørelsen på marked 9. Teleklagenævnets præcisering 
af standardtilbudets pkt. 31 er yderligere uddybet i klagenævnets afgørelse af 9. 
juni 2008 (j.nr. 08-030866). 
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IT- og Telestyrelsen finder på denne baggrund ikke, at der, udover hvad der 
fremgår af standardtilbudets pkt. 31, er grundlag for at påbyde TDC at beskrive 
de specifikke vilkår og priser, som TDC forbeholder sig ret til at ændre uden gen-
forhandling, og som vedrører ændringer i regulatorisk fastsatte priser samt æn-
dringer af tekniske specifikationer, hvor ændringen er uden betydning for den ret-
te funktion og virkemåde af de aftalte produkter.   

Det er således herefter IT- og Telestyrelsens opfattelse, at markedsafgørelsen på 
marked 92 opregner en række minimumskrav til TDC s standardtilbud, men ikke 
opstiller en udtømmende liste for så vidt angår de vilkår, som TDC kan have et 
berettiget ønske om at kunne ændre uden at genforhandling er nødvendig.   

Henset til at der ved Teleklagenævnets afgørelse er taget stilling til indholdet af 
standardtilbudets bestemmelse om ændring af aftalen, finder IT- og Telestyrelsen 
ikke, at der på nuværende tidspunkt er grundlag for at foretage sig yderligere i 
sagen. Der er således ikke herved taget stilling til, i hvilket omfang TDC i øvrigt 
i standardtilbudet kan være berettiget til (at forbeholde sig ret til) at foretage æn-
dringer i samtrafikaftaler uden genforhandling. Der henvises herved også til Te-
leklagenævnets afgørelse af 9. juni 2008 (j.nr. 08-030866), hvor klagenævnet 
fastslog, at det konkrete ændringsvilkår var tilstrækkeligt specificeret.   

oooOooo  

På baggrund af ovenstående træffer IT- og Telestyrelsen hermed i medfør af tele-
lovens § 72, stk. 1, jf. § 73, stk. 13, følgende afgørelse:  

IT- og Telestyrelsen træffer hermed afgørelse om ikke at foretage sig yderli-
gere i forhold til det af Teleklagenævnet hjemviste spørgsmål.    

Med venlig hilsen   

Thorbjørn Kleif 
Fuldmægtig 

                                                     

 

2 IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse af 18. januar 2006 over for TDC på engrosmar-
kedet for fastnetterminering (marked nr. 9). 
3 Jf. Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 
780 af 28. juni 2007 med senere ændringer. 


